1

03 de Outubro de 2005 - Ano XIII - Nº 259 - 032/2005

Barbacena/ MG - 03 de Outubro de 2005 - Ano XIII - Nº 259 - 032/2005 - Distribuição Gratuita

2
Escola encerra
Programa Semeando
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Festas religiosas
O início do mês de outubro é marcado por diversas
festividades na Igreja Católica. A comunidade
Cabeça Branca, da Paróquia de Santo Antônio,
realiza do dia 3 ao dia 9, uma festa em louvor a
Santa Edwiges, com celebrações a partir das 19h30.
No dia 12, a mesma paróquia realiza a tradicional
Procissão da Bíblia. Este ano será trabalhado o tema
Maria na Bíblia. Já a paróquia Bom Pastor realiza
entre os dias 3 e 12, festa em louvor a Nossa Senhora
Aparecida, padroeira da comunidade do bairro do
Campo, que pertence à paróquia.

Olimpíadas Escolares

Q MÁRCIO CLEBER

“A Floresta encantada” foi a peça
apresentada pelos alunos da 1ª série, na
quinta-feira, dia 29, no encerramento
do Programa Semeando desenvolvido
dentro da Escola Municipal Alberto
Correa. O assunto trabalhado na
apresentação foi relacionado ao solo
porque o tema discutido no programa
este ano é “O solo”.
As crianças procuraram despertar
junto aos colegas, pais, professores e
demais funcionários da escola os
cuidados que o ser humano deve ter
com o solo, esta parte importante do
nosso planeta, uma vez que toda a

natureza depende dele como fonte de
alimentação para as plantas.
Depois da encenação aconteceu a
exposição de todos os trabalhos
confeccionados durante o desenvolvimento do programa, como por
exemplo, cartazes, faixas, aquário e o
sistema solar. “Foi tudo muito positivo,
pois conseguimos mostrar para os
alunos a importância da natureza e que
sem ela não há vida”, comentou Regina
Célia Cantarutti Rodrigues, uma das
responsáveis pelo aplicação do
programa dentro da escola.

Cavalgada e música no Sítio Evas
Muita diversão, dança, cavalgada e show com a banda DLA-4. Foi assim o final
de semana na comunidade do Sítio Evas, próximo ao distrito de Correia de Almeida,
onde foram realizados a 2ª Cavalgada e o 1º Baile Country da região. O evento,
idealizado e organizado pelos irmãos Márcio José Santana e Maria das Graças Santana,
teve o apoio do Governo Municipal de Barbacena, através da Empresa Municipal de
Turismo (Cenatur).
Segundo os organizadores, cerca de 30 pessoas participaram da cavalgada, que
desde o ano passado é um sucesso absoluto na região, atraindo, inclusive, moradores
de Juiz de Fora, Santos Dumont e Barbacena. “O nosso objetivo é proporcionar
diversão para toda essa gente”, afirmou Márcio Santana.
No domingo, após o encerramento da cavalgada, foram entregues os troféus
para aqueles que obtiveram melhor desempenho, de acordo com o parecer dos
julgadores, Salvador dos Reis e Zé do Tião. Depois disso, aconteceu a apresentação
musical da banda DLA-4, de Barbacena, que encerrou o final de semana do Sítio
Evas com chave de ouro.

Teve início no último sábado, dia 1º, em Brasília, as
Olimpíadas Escolares 2005, que substituiu os
tradicionais Jogos Escolares Brasileiros (Jeb’s). A
competição reúne atletas de 24 Estados brasileiros,
vencedores das etapas estaduais. A possibilidade
de medalhas para Barbacena está na piscina, já que
a cidade será representada nas provas de natação
por Cristiane Mara Rezende e Pablo Damasceno.
Os dois atletas fazem parte da equipe do Centro de
Aprendizagem e Treinamento da Escola “A Maré”
de Natação e Desportos. As Olimpíadas se encerram no próximo dia 9.

Polícia Comunitária
Na última semana, de 26 a 30 de setembro, a Polícia
Militar e a Polícia Civil de Minas Gerais promoveram, em Barbacena, o 2º Curso de Promotores
de Polícia Comunitária, com carga horária de 40
horas/aulas. Realizado na Escola Agrotécnica
Federal, o curso teve a participação de 25 policiais
militares e cinco policiais civis. As disciplinas
trabalhadas foram Mobilização Social e Estruturação dos Conselhos Comunitários de
Segurança Pública, Polícia Comunitária e a
Sociedade, Policiamento Comunitário e Resolução
de Problemas.
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Governo Municipal promove
38ª Festa das Rosas e Flores
Q SÉRGIO MONTEIRO

o título de Cidade das Rosas
para Barbacena, já que este
comércio perdeu um pouco
do fôlego nos últimos anos.
Uma outra meta para o
reaquecimento do mercado
de rosas e flores é a exportação. Atualmente, Barbacena exporta apenas para
Portugal.
Na área do Turismo, as
atrações ficam por conta,
principalmente, do desfile de
carros ornamentados com
flores da região e das atrações
musicais. A banda mineira
Tianastácia abre o evento, no
dia 12. Os demais shows
ficam por conta do Araketu,
no dia 13; da dupla Teodoro
e Sampaio, dia 14; do
conjunto O Rappa, dia 15; da
Família Lima e da banda
barbacenense DLA-4, no
encerramento, dia 16.

Do próximo dia 12 ao dia
16, o Governo Municipal
promove a 38ª edição da Festa
das Rosas e Flores de Barbacena, maior e mais tradicional evento do calendário
turístico da região. Para este
ano, a meta do governo é
fazer da festa também um
grande balcão de negócios.
Estima-se que cerca de R$ 2
milhões sejam gerados em
negócios oriundos do evento,
que deve atrair cerca de 20 mil
pessoas por dia. A Câmara de
Dirigentes Lojistas (CDL)
local, a Associação Barbacenense dos Produtores de
Rosas e Flores (Abarflores) e
o Sebrae participam da
organização, em parceria
com a prefeitura.
Para o prefeito Martim
Andrada, a revitalização da
festa é uma forma de resgatar

Baile

quarta - 12/10

TIANASTÁCIA

sábado - 15/10

O RAPPA

domingo - 16/10

FAMÍLIA LIMA
sexta - 14/10

TEODORO
& SAMPAIO
quinta - 13/10

ARAKETU

Beleza e charme. Esses são
os atrativos das 14 garotas
que disputam o título de
Rainha das Rosas 2005, um
dos mais tradicionais títulos
de beleza da região. A eleição
será neste sábado, dia 8, no
Baile de Gala que o Governo
Municipal, através da Empresa Municipal de Turismo
(Cenatur) vai promover no
Automóvel Clube. A noite,
que será embalada pela
banda American Brasil,
contará com as ilustres
presenças do bombeiro e
modelo Albucasys e da atriz
Ellen Ganzarolli. A patronesse é a Sra. Luciana
Amaral Andrada. Reservas
de mesas e convites poderão
ser feitas através do telefone
3332-9900.
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Barbacena estuda alterações
no trânsito
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Fotos: Secretaria de Governo / César Carneiro

A discussão acerca dos

problemas no trânsito e no
transporte de Barbacena teve
início na última sexta-feira, dia
30 de setembro, quando foi
realizado o 1º Seminário de
Trânsito da cidade. “Reunimos
segmentos interessados no
assunto para buscarmos, em
parceria, as melhores idéias e
soluções que venham atender
aos anseios dos barbacenenses”, destacou o superintendente de Trânsito, Paulo
Duarte Gonçalves.
Durante o seminário, uma
equipe de técnicos de Belo
Horizonte,
da
empresa
Tectran, demonstraram as
etapas da elaboração do projeto
final de alteração no trânsito da
cidade. Houve, ainda, discussão em grupos sobre o
transporte coletivo do município. O projeto é constituído
de quatro etapas, sendo a
primeira a especificação de
metas, que já está em
desenvolvimento. As outras
três etapas são: a preparação
dos estudos, o diagnóstico e a
proposição de alternativas.

Mais dois seminários serão realizados neste período.
Para o secretário de Infraestrutura e Política Urbana, José Luiz
Ribeiro Feyo, o principal objetivo do
seminário é despertar nas pessoas a
necessidade de ações rápidas no
trânsito da cidade. Segundo ele, a
sua secretaria, em parceria com a de
Educação e Esportes, está preparando panfletos educativos sobre o
trânsito para serem distribuídos nas
escolas de Barbacena.
Para que atenda às reais
necessidades dos usuários, sejam
motoristas ou pedestres, o projeto
será finalizado com a participação
dos moradores de Barbacena. Daí
a importância da realização dos
seminários, onde a discussão é
aberta aos interessados. “As intervenções no trânsito interferem na
vida e no dia-a-dia das pessoas e não
adianta termos o melhor projeto do
mundo se este não atender aos
anseios dos usuários”, destacou o
engenheiro Eduardo Cândido
Coelho. “As pessoas têm de ter em
mente que trata-se de um projeto
global. Portanto, mexe com a cidade
inteira e não apenas com uma rua”.

O engenheiro Eduardo
Cândido mostrou durante
sua explanação os projetos
de mudança no trânsito
de Barbacena

Polícia Militar discute aprimoramento profissional
Secretaria de Governo / César Carneiro

Q SÉRGIO MONTEIRO

Policiais militares durante seminário na Escola Agrotécnica Federal de Barbacena

Aprimorar os serviços prestados à comunidade e estreitar a relação
entre esta e a Polícia Militar. Esses foram os principais objetivos do
Seminário de aprimoramento profissional, realizado nos dias 29 e 30 de
setembro, pelo 9º Batalhão de Polícia Militar, com o apoio do Governo
Municipal de Barbacena, através da Empresa Municipal de Turismo
(Cenatur).
“Os assuntos discutidos durante o seminário representam os anseios
da população”, destacou o coronel Hudson Ferreira Bento,
comandante da 13ª Região da Polícia Militar, convidado a fazer a
abertura do evento, que teve como ápice os debates referentes aos
diversos temas apresentados.
As idéias discutidas durante os dois dias de realização do seminário
deverão ser colocadas em prática, segundo o comandante do 9º BPM,
tenente-coronel Maciel Dornelas. “As idéias serão avaliadas pelo
comando da Polícia Militar e muitas delas poderão ser implementadas
para a melhoria da prestação de serviços”, disse ele.
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Comunidade festeja obras da
Escola Municipal José Felipe Sad
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Secretaria de Governo / Márcio Cleber

dentre eles Fernando e Vera Costa
Sad, Aloísio e Eny Sad, Déa e
Eliane Savassi Fonseca e Dair
Costa Sad.
A obra de restauração da
Escola, segundo o secretário de
Infra-estrutura, José Luiz Feyo,
girou em torno de R$ 62.000,00.

Momento de descerramento
da placa pelo prefeito Martim
Andrada, ao lado da diretora
e familiares do patrono

Secretaria de Governo / César Carneiro

A inauguração da restauração do prédio da Escola
Municipal José Felipe Sad, no
dia 27 de setembro, marcou
as comemorações dos seus 40
anos de fundação e reafirmou
a importância que o Governo
Municipal dá à educação.
O prédio da escola ganhou nova pintura e reforma
dos telhados e portões. A área
externa ganhou um novo
passeio. No pátio interno, foi
construída canaleta para o
escoamento de água pluvial,
que também beneficiou o
parquinho infantil. Foram
110 dias de obras que não
interromperam o funcionamento normal da escola.
Participaram do evento
autoridades, professores,
diretores de outras escolas,
alunos e membros da comunidade. “É uma grande
felicidade para todos nós. As
crianças estão encantadas
com a nova escola. Ela está
mais bonita, confortável,
segura e aconchegante. A
biblioteca, então, é um sonho.
A comunidade do bairro
Santa Cecília, os professores
e, principalmente, os alunos
estão muito agradecidos ao
trabalho do prefeito Martim
Andrada”, afirmou Shirley
Campos.
A escola foi construída
pelo Rotary Club, em terreno
doado pelo 9º Batalhão da
Polícia Militar e inaugurada
em 20 de setembro de 1965.
Ao longo do tempo ganhou
melhorias, cresceu e hoje é
um dos pontos de destaque
do Santa Cecília, um dos mais
tradicionais bairros de Barbacena.
Familiares do patrono da
escola estiveram presentes,

Obras na Escola Municipal
José Felipe Sad em sua fase
de execução e que hoje
já se encontra concluída

GOVERNO EM AÇÃO
Limpeza urbana
 O Demasa atuou na última semana com serviços de limpeza e capina nos bairros Jardim e Santa Tereza,
como também na comunidade dos Costas.
Água e esgoto
Na Rua Sabino José Ferreira, o Demasa instalou mais de 60 metros de rede coletora de esgoto sanitário.
Para normalizar o sistema de abastecimento de água na Rua Wenceslau Brás, no bairro Santa Tereza, foi
substituído uma tubulação.
Meio ambiente
O Demasa, através de sua Superintendência de Meio Ambiente, participou da Caravana de Ação Ambiental,
que aconteceu no sábado, dia 24, na Praça dos Andradas. O setor montou um estande com apresentação de
painéis educativos, além da distribuição de material impresso com informações de cunho ambiental.
Foi realizada uma reunião extraordinária do CODEMA, na sexta-feira, dia 23, para a votação dos conselheiros
sobre a concessão de licença ambiental de instalação de estação rádio base (torre de telefonia celular) em
Barbacena. A instalação foi aprovada com a necessidade de apresentação de audiência pública no bairro,
além de outras condicionantes ambientais que deverão ser cumpridas pelo empreendedor.
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Governo Municipal comemora
Dia do Idoso nas UBSs
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Q MÁRCIO CLEBER

As comemorações do Dia Nacional do Idoso, promovido pelo
Governo Municipal, através do Programa de Saúde da Família
(PSF), do Demasp, ocorreu nas Unidades Básicas de Saúde (UBSs),
nos vários bairros da cidade.
Caminhadas, ginásticas, palestras, missa, forró, exibição de
filmes, crochê, artesanato, corte de cabelo, poesia e várias outras
atividades. Essas foram algumas das ações desenvolvidas com a
população da chamada terceira idade. A missa realizada foi
celebrada pelo padre Adilson Antônio da Costa, da paróquia de
Nossa Senhora da Penha.
Segundo a coordenadora do PSF, Raquel Osório Barbosa, a
finalidade foi promover melhor qualidade de vida para estas
pessoas e mostrar que ser idoso não é ficar só dentro de casa. “A
aceitação deles a este movimento foi extremamente positiva porque
muitos já se inscreveram nas aulas de ginástica que são realizadaS
em algumas unidades”, comentou.

Demasp

Várias atividades fizeram parte das comemorações do Dia do Idoso

7

03 de Outubro de 2005 - Ano XIII - Nº 259 - 032/2005

PODER EXECUTIVO
Prefeito: Martim Francisco Borges de Andrada

LEIS

M U N I C I P AI S

L E I Nº 3. 8 7 7
“Concede aditamento a orçamento da Administração Indireta e dá outras providências.”
O POVO DO MUNICÍPIO DE BARBACENA, por seus representantes decretou, e eu, em seu nome, sanciono a
seguinte Lei:
Art. 1º Fica autorizado o aditamento de transferências financeiras e dos orçamentos da Administração Indireta do
Município de Barbacena/MG, para o exercício de 2005, conforme a seguinte discriminação:
I – Departamento Municipal de Saúde Pública “Dr. Antônio Benedito de Araújo” – DEMASP
............................................................................................. R$3.000.000,00 (três milhões de reais).
II – Empresa Municipal de Turismo de Barbacena – CENATUR ...................................................................
..................................................................................................R$300.000,00 (trezentos mil reais).
III – Sistema Municipal de Previdência e Assistência ao Servidor – SIMPAS ...............................
.................................................................................................R$1.000.000,00 (um milhão de reais).
Art. 2º O aditamento ora autorizado realizar-se-á pela suplementação necessária de dotações do Orçamento vigente,
a nível de cada órgão, nos termos do artigo anterior, mediante Decretos do Poder Executivo operando-se as
transferências financeiras de acordo com as normas legais e contábeis pertinentes.
Art. 3º Para cobertura dos créditos adicionais decorrentes desta Lei serão utilizados recursos provenientes do
“Excesso de Arrecadação da Receita”, conforme art. 43, II, da Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964.
Art. 4º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 5º Revogam-se as disposições em contrário.
Prefeitura Municipal de Barbacena, MG, aos 29 de setembro de 2005;
163º ano da Revolução Liberal, 75º da Revolução de 30.
Martim Francisco Borges de Andrada
Prefeito Municipal
(Projeto de Lei nº 075/2005 – Autoria do Executivo Municipal)
Publicada no Jornal do Poste em 30/09/2005
...............................................................................................................................................
L E I N º 3. 8 7 6
“Reconhece como de Utilidade Pública a Associação irmandade de Nossa Senhora da Boa Morte – AINSBM e dá
outras providências”.
O POVO DO MUNICÍPIO DE BARBACENA, por seus representantes decretou, e eu, em seu nome, sanciono a
seguinte Lei:
Art. 1º Fica reconhecida como de Utilidade Pública a Associação Irmandade de Nossa Senhora da Boa Morte –
AINSBM.
Art. 2º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 3º Revogam-se as disposições em contrário.
Prefeitura Municipal de Barbacena, MG, aos 23 de setembro de 2005;
163º ano da Revolução Liberal, 75º da Revolução de 30.
Martim Francisco Borges de Andrada
Prefeito Municipal
(Projeto de Lei nº 066/2005 – Autoria da Mesa Diretora da Câmara)
..............................................................................................................................................
L E I N º 3. 8 7 5
“Altera a redação do artigo 2º, caput e incisos da Lei Municipal nº 3.617, de 14 de julho de 2000”.
O POVO DO MUNICÍPIO DE BARBACENA, por seus representantes decretou, e eu, em seu nome, sanciono a
seguinte Lei:
Art. 1º O artigo 2º, “caput” e incisos da Lei Municipal nº 3.617, de 14 de julho de 2000, passam a vigorar com a seguinte
redação:
“Art. 2º O Conselho Municipal de Turismo – COMTUR, será constituído por 18 (dezoito) membros efetivos e 18
(dezoito) suplentes, representantes dos seguintes órgãos:
I – FUNDAC – Fundação Municipal de Cultura de Barbacena;
I – CENATUR – Empresa Municipal de Turismo de Barbacena;
III – Assessoria Especial de Fomento Econômico;
IV – Associação Comercial, Industrial, Agropecuária e de Serviços de Barbacena;
V – Câmara de Dirigentes Lojistas de Barbacena;
VI – Sindicato do Comércio Varejista de Barbacena;
VII – Associação Brasileira de Agências de Viagem – ABAV;
VIII – Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial – SENAC;
IX – Câmara Municipal de Barbacena;
X – Escola Preparatória de Cadetes do Ar – EPCAR;
XI – 9º Batalhão de Polícia Militar de Minas Gerais;
XII – Lions Clube de Barbacena;
XIII – Rotary Club Barbacena;
XIV – Sindicato dos Proprietários de Restaurantes, Bares e Similares do Município de Barbacena;
XV – Abarflores;
XVI – Associação dos Artesãos de Barbacena;
XVII – AMMA – Associação dos Municípios da Microrregião da Mantiqueira;
XVIII – Instituição de Ensino Superior Mantenedora de Curso de Turismo.”
Art. 2º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 3º Revogam-se as disposições em contrário.
Prefeitura Municipal de Barbacena, MG, aos 23 de setembro de 2005;
163º ano da Revolução Liberal, 75º da Revolução de 30.
Martim Francisco Borges de Andrada
Prefeito Municipal
(Projeto de Lei nº 059 /2005 – Autoria do Executivo)
...............................................................................................................................................

Portarias assinadas pelo Sr. Prefeito Municipal
P O R T A R I A N º 1 0. 9 4 9 - O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE BARBACENA, no uso das atribuições de seu
cargo, em conformidade com as leis vigentes e na forma do artigo 26, inciso II, da Constituição do Município de
Barbacena; R E S O L V E: DESIGNAR José Augusto de Oliveira Penna Naves para responder pelos expedientes
da Secretaria de Administração e Recursos Humanos, enquanto durar o impedimento do titular, sem quaisquer outras
vantagens além das de seu cargo, a partir desta data. Barbacena, 27 de setembro de 2005. Martim Francisco Borges
de Andrada - Prefeito Municipal
..............................................................................................................................................

CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA
SOCIAL DE BARBACENA – MG
RESOLUÇÃO Nº 07/2005, 19 DE SETEMBRO DE 2005 - “Aprova o Projeto da Fundação João XXIII de Amparo
ao Menor, para construção de uma casa no bairro Santa Luzia”. O Conselho Municipal de Assistência Social – CMAS,
de Barbacena-MG, no uso de suas atribuições, conforme Art. 2º da Lei nº 3.595 de 23/02/2000, e considerando
orientações do Conselho Estadual de Assistência Social – CEAS, resolve: ART. 1º - Aprovar o Projeto da Fundação
João XXIII de Amparo ao Menor, em reunião de 13 de setembro de 2005, por unanimidade dos Conselheiros, para
construção de uma casa no Bairro Santa Luzia, com a finalidade de atender crianças e jovens de 06 a 14 anos. ART.
2º-A Prefeitura Municipal de Barbacena fica autorizada a firmar convênio com o Ministério de Desenvolvimento Social
e Combate à Fome, para efetivação do projeto. ART. 3º - Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.
Barbacena, 19 de setembro de 2005. Fernando Maluf Wutke - Presidente do Conselho Municipal de Assistência Social
RESOLUÇÃO Nº 08/2005, 23 DE SETEMBRO DE 2005 - “Aprova o Projeto do Instituto Mauro e Alcides Ferreira,
para aquisição de gêneros alimentícios, colchões, roupas de cama e materiais de limpeza e lavanderia, necessários
à melhoria do atendimento aos idosos internados na entidade.” O CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA
SOCIAL – CMAS, no uso de suas atribuições, na conformidade do disposto no art. 2º da Lei Municipal nº 3.595 de
23 de fevereiro de 2000, e na observância das orientações emanadas do Conselho Estadual de Assistência Social
– CEAS; RESOLVE: Art.1º. Aprovar, por unanimidade de seus Conselheiros, o projeto do Instituto Mauro e Alcides
Ferreira para aquisição de gêneros alimentícios, colchões, roupas de cama e materiais de limpeza e lavanderia,

necessários à melhoria do atendimento dos idosos internados na referida entidade. Art.2º. Esta resolução entra em
vigor na data de sua publicação. Barbacena, 23 de setembro de 2005. Fernando Maluf Wutke - Presidente do Conselho
Municipal de Assistência Social
Publique-se na forma da lei
José Augusto de Oliveira Penna Naves
Secretário de Governo, Coordenação Política e Gestão Estratégica
.................................................................................................................................................................................................

CÂMARA MUNICIPAL DE BARBACENA
Resumo da Ata 011/05 - 009ª-Sessão Extraordinária-19/01/2005- Primeiro Ano da Legislatura - Presidente: Vereador
Amarílio Augusto de Andrade - 1º Secretário: Johnson de Oliveira Marçal. Vereadores presentes: conforme registro
em livro próprio.
1- PRIMEIRA PARTE – EXPEDIENTE - HORÁRIO: 18:39h. I - Leitura e Discussão da Ata: atas número: 130/
03; 116/04; 096/04; 094/04; 091/04; 090/04; 009/05 II – Leitura de correspondências e comunicações: o presidente
informou sobre a relação de documentos necessários para a abertura de contas na Caixa Econômica Federal
SEGUNDA PARTE – ORDEM DO DIA - HORÁRIO: 18: 47h - Discussão e Votação de Projetos a) SEGUNDA
DISCUSSÃO E VOTAÇÃO – PROJETO DE RESOLUÇÃO 1) Projeto de Resolução nº 004/02 – Altera disposições
da Resolução nº 266, de 14 de dezembro de 1994, cria comissão permanente e dá outras providências – Autoria:.
Ver. José Higino – aprovado com voto contrário do Vereador Pastor Johnson. Em seguida por requerimento de autoria
do vereador João Bosco, aprovado pelo plenário, o presidente colocou em discussão e votação o Projeto de Resolução
nº 004/02 que foi aprovado por unanimidade. O presidente determinou que se fizesse a chamada final, declarou
encerrado o período extraordinário e às dezoito horas e cinqüenta minutos declarou encerrada a sessão.Eu, Horácio
Antonio Amorim Barbosa, redator de atas em exercício, lavro a presente que após lida e aprovada será assinada
pelo Presidente e pelo Secretário. Vereador Amarílio Augusto de Andrade – Presidente - Vereador Johnson de Oliveira
Marçal - Secretário
Resumo da Ata 012/05 - 010ª-Sessão Extraordinária-12/02/2005-Primeiro Período - Primeiro Ano da Legislatura Presidente: Vereador Amarílio Augusto de Andrade - 1º Secretário: Johnson de Oliveira Marçal - Vereadores
presentes: conforme registro em livro próprio. 1- PRIMEIRA PARTE – EXPEDIENTE - HORÁRIO: 09:07h. I Leitura e discussão das atas nº 092/04; 100/94 – aprovadas. II – Leitura de correspondências e comunicações:
convite para o sétimo encontro de motociclistas da Paróquia de Santo Antônio ; comunicado da Secretaria Municipal
de Governo, Coordenação Política e Gestão Estratégica informando repasse no valor de R$ 214.530,75 efetuado
no dia 20 de janeiro;Ofício MEC- Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação comunicando repasses ao
município; Unipac solicitando divulgação de curso de pós-graduação em meio-ambiente; Ofício do Gabinete do
Prefeito comunicando rompimento de viga em ponte e decreto informando interrupção de tráfego de veículos pesados
nas vias públicas de acesso ao local. SEGUNDA PARTE – ORDEM DO DIA - HORÁRIO: 09:16 h. a) PRIMEIRA
DISCUSSÃO E VOTAÇÃO – PROJETO DE LEI 1) Projeto de lei nº 001/2005 – Autoriza o Município de Barbacena
a contratar com o Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais S/A –BDMG, operações de crédito com outorga de
garantia e dá outras providências – Autoria do Executivo . O vereador José Higino disse que o prefeito diminui o
preço das passagens de ônibus e conseguiu empréstimo junto ao BDMG, a juros de um por cento ao mês, com o
início de pagamento apenas daqui a três anos, sem comprometer o orçamento municipal pois a correção monetária
é de 0,25% ao mês; disse que poderão ser resolvidos problemas de saneamento básico, entre eles a avenida
sanitária, e canalização de córregos e que o empréstimo não contraria a Lei de Responsabilidade Fiscal, pois o mesmo
está amparado no artigo 2º da Lei Complementar 201. O vereador Pedro do Vale afirmou: que o empréstimo pode
não ser um bom negócio para o município, pois paga-se pela a construção do córrego da Rua Bahia, , atualmente,
mais de trinta e oito mil reais mensais, dívida a ser quitada em trinta anos; disse que este empréstimo compromete
futuras administrações, existindo outras maneiras de conseguir recursos; disse que votaria a favor na primeira
votação e solicitou parecer da Procuradoria a adequação da matéria à Lei de Responsabilidade Fiscal. O vereador
Pastor Johnson disse que é em partes a favor do empréstimo, mas precisa saber em que será usado o dinheiro e
em quanto tempo será ele aplicado nas obras.; que é necessário uma resposta do governo para estas questões e
há tempo;.solicitou do vereador José Higino um cronograma de aplicação do dinheiro e se for para o bem terá o seu
voto. O vereador Flávio Maluf disse que seis milhões é apenas um décimo do orçamento do município, e o pagamento
de juros corresponde a um por cento do orçamento; que é melhor prevenir do que remediar, pois estariam diminuindo
filas em hospitais; citou caso de recente epidemia provocada por falta de saneamento, ocorrida em cidade vizinha
e solicitou aos vereadores que analisassem com carinho e votassem a favor das comunidades, crescendo junto com
o município. O vereador João Bosco parabenizou o prefeito por tomar decisões corajosas em benefício do povo e
em defesa da cidade; que o primeiro projeto enviado pelo prefeito demonstra vontade política e disposição de
administrar ; disse que existem muitas maneiras de obstaculizar o projeto, solicitando cronogramas e pareceres;
que cabe aos vereadores a fiscalização do uso do dinheiro, devendo os vereadores votar o projeto sem nenhum temor,
entregando ao prefeito o projeto aprovado para que ele busque o dinheiro e possa continuar trabalhando pela cidade.
O vereador Pastor Johnson disse que os líderes estavam indo muito bem na defesa do governo e ele, até agora,
também nada tinha a criticar, mas insistiria com o líder do governo para que fosse informado o direcionamento dos
recursos; que a população precisa saber da aplicação dos recursos; que é necessário o envio de um projeto onde
conste o inicio e término das obras, em que áreas elas acontecerão, pois necessita de argumentos convincentes,
com provas evidenciais para relatar aos eleitores. O vereador Pedro do Vale, em aparte, disse que a única garantia
do projeto é a aquisição de uma patrulha mecanizada; que há boato sobre o uso n avenida sanitária, mas o projeto
não garante, nem afirma nada. O vereador José Higino disse que a saúde também faz parte do projeto, através da
prevenção; que o clamor popular surge do abandono dos últimos oito anos, quando somente foram realizadas obras
politiqueiras; que o prefeito será fiscalizado pelo BDMG; que a idéia do prefeito é que se faça a abertura da avenida
sanitária, o complemento da Rua Bahia, o tratamento de esgoto, a solução de problemas na região do pontilhão que
são graves em épocas de chuvas. O presidente informou que em conversa com o prefeito solicitou que os setenta
metros de canalização necessários na região do pontilhão sejam incluídos entre as obras prioritárias a serem
executadas com os recursos do empréstimo. O vereador Sebastião Alvim disse que existem bairros abandonados,
e que é necessário que o executivo permita que o legislativo indique algumas das obras a serem realizadas com
os recursos advindos do empréstimo. O vereador José Higino disse que as indicações serão analisadas por um estudo
técnico do executivo; que traria na próxima reunião para os vereadores as informações sobre onde e como serão
aplicados os recursos. O presidente colocou o projeto em votação que foi aprovado por unanimidade. O secretário
realizou a chamada final e foi encerrada a sessão às dez horas e vinte e um minutos. Eu, Horácio Antonio Amorim
Barbosa, redator de atas em exercício, lavro a presente que após lida e aprovada será assinada pelo presidente e
pelo secretário. Vereador Amarílio Augusto de Andrade – Presidente. Vereador Johnson de Oliveira Marçal Secretário
Resumo da Ata 013/05 - 011ª-Sessão Extraordinária-13/02/2005-Primeiro Período - Primeiro Ano da Legislatura Presidente: Vereador Amarílio Augusto de Andrade - 1º Secretário: Johnson de Oliveira Marçal – Vereadores
presentes: conforme registro em livro próprio. 1- PRIMEIRA PARTE – EXPEDIENTE - HORÁRIO 09:14 h. O
secretario informou não haver atas e correspondências a serem lidas. SEGUNDA PARTE – ORDEM DO DIA HORÁRIO: 09 15h a) SEGUNDA DISCUSSÃO E VOTAÇÃO – PROJETO DE LEI 1) Projeto de lei nº 001/2005 –
Autoriza o Município de Barbacena a contratar com o Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais S/A –BDMG,
operações de crédito com outorga de garantia e dá outras providências – Autoria do Executivo . Em anexo parecer
da procuradoria. O vereador Pedro do Vale afirmou que por ter o parecer jurídico assumido toda a responsabilidade
no que se refere à Lei de Responsabilidade Fiscal votará a favor do projeto. O vereador João Bosco encaminhando
a votação solicitou que devido à ausência do líder do governo para prestar informações sobre a matéria fosse dado
um crédito ao prefeito e votassem favorável ao projeto. Aprovado por unanimidade. Em seguida por solicitação do
vereador João Bosco, aprovada pelo plenário, o presidente colocou para votação em redação final o Projeto de Lei
nº 001/2005 que foi aprovado por unanimidade. O presidente declarou extinto o período extraordinário e foi encerrada
a sessão às nove horas e vinte minutos. Eu, Horácio Antonio Amorim Barbosa, redator de atas em exercício, lavro
a presente que após lida e aprovada será assinada pelo Presidente e pelo Secretário. Vereador Amarílio Augusto de
Andrade – Presidente. Vereador Johnson de Oliveira Marçal – Secretário.
Resumo da Ata 014/05 - 001ª-Sessão Ordinária-15/02/2005-Primeiro Período - Primeiro Ano da Legislatura. Presidente:
Vereador Amarílio Augusto de Andrade - 1º Secretário: Johnson de Oliveira Marçal. Vereadores presentes: conforme
registro em livro próprio.
1- PRIMEIRA PARTE – EXPEDIENTE - HORÁRIO: 19:16h. I - Leitura e Discussão das atas nº 011/2005; 113/
2004 – aprovadas. II – Leitura de correspondências e comunicações: Secretaria Particular de Governo de MG,
comunicando recebimento de correspondência da Câmara Municipal de Barbacena: Convite da Paróquia de Santo
Antônio para ordenação do Frei Adailton Santiago; Instrução Normativa 001/2005 da Câmara Municipal de Barbacena”Estabelece normas para o uso correto das salas locadas para a instalação dos gabinetes dos vereadores e que,
deverão ser observadas e respeitadas pelos edis enquanto durarem a locação e uso ;Instrução Normativa nº 002/
2005- “Dispõe sobre o cumprimento das disposições contidas no art. 5º do Regimento Interno da Câmara Municipal
de Barbacena” . III – Apresentação de Proposições: Vereador Pastor Johnson. Requerimento : Moção de Aplausos
para o Prefeito Martim Andrada pelas providências tomadas na solução dos problemas causados pela ruptura de viga
de um dos pilares da Ponte do Córrego Frigorífico no km 202 da BR 265 ; Manifesto solicitando providências para
o retorno às aulas dos alunos do Colégio Coronel Camilo Gomes, em Pinheiro Grosso. O presidente comunicou a
chegada à Casa de veto total ao projeto de lei que: Instituiu o Imposto Serviços Para Empresas de Qualquer Natureza
e dá Outras Providências e informou o envio do mesmo para a Assessoria Jurídica . O vereador José Higino
cumprimentou e agradeceu o vereador Pastor Jonhson pelo voto de aplausos e relatou que constatou há mais de
dois anos que a estrutura da ponte estava abalada e enviou memorial para o DNER, para o Senador, para os
Deputados Bonifácio Andrada e Toninho Andrada, para o Ministério dos Transportes e para o Presidente da República
e não obteve qualquer satisfação; disse que o Prefeito exigiu do Denit a abertura, em seis meses, do anel rodoviário
e se isto não for feito o prefeito para o tráfego pesado; sobre o projeto do empréstimo votado na reunião anterior
afirmou que as prioridades serão a avenida sanitária, a ligação do Córrego da Bahia à BR 265 e o restante aplicado
na canalização de córregos. O presidente afirmou que em conversa com o prefeito este confirmou que será arrumada
a Avenida Sanitária e o córrego da Rua José Nogueira. O vereador José Higino disse que as Escola de Pinheiro
Grosso ficou em estado lastimável devido às chuvas, como também a Escola do José Luiz, mas o prefeito anterior
em vez de recuperar as escolas preferiu fazer quadras poliesportivas. O vereador Pastor Johnson disse que sua

preocupação maior é com as crianças e servidores da escola e que a Igreja Batista e a Igreja do Evangelho
Quadrangular colocavam suas instalações à disposição e que se forem solicitadas, outras, como a católica, também
se predisporão à ajudar. O vereador João Bosco disse que como vereador majoritário daquele distrito, é lamentável
o estado em que o diretor entrega a escola ao novo governo e à população; solicitou que fosse criada uma comissão
para verificar o quanto foi gasto com a reforma da escola nos últimos quatro anos. O vereador José Higino disse que
esta é a situação de uma administração que dizia : novos tempos, novos rumos; sugeriu ao vereador João Bosco
que requeresse informações à Prefeitura sobre os gastos na reforma e abrirem uma comissão de inquérito ou especial.
O vereador João Bosco disse que fará o requerimento na próxima semana; continuando afirmou que os alunos sairão
prejudicados e poderão até perderem o ano letivo. O vereador Tião Batateiro perguntou se o prédio da Associação
não serviria e o vereador João Bosco informou que a situação é pior do que a da escola danificada; disse que
conversando com o Secretário de Governo este informou que a licitação já está sendo providenciada.. O vereador
Pedro do Vale disse que o discurso de José Higino continua sendo de oposição, e em relação à educação o governo
Mazzoni será sempre por ele defendido; que em vários bairros da cidade e nos distritos as escolas receberam quadras
que são úteis à juventude; que as aulas eram pra terem começado em 1º de fevereiro, mas não começaram porque
não houve licitação para a compra de merenda, e tiveram todo o mês de janeiro e não fizeram, as aulas começaram
apenas no dia 14 e até hoje não chegou alimento nas escolas; disse que o governo Célio falhou em várias áreas, mas
em educação nunca se investiu tanto como naquele governo; sobre a ponte que ruiu disse que a Cenatur gastou trinta
e cinco mil reais na colocação do corrimão, não havendo verba que não fosse municipal. O vereador José Higino disse
que não irá esquecer de Célio, pois ele precisa aprender a falar e cumprir; sobre a ponte disse que chegou no estado
em que está porque o prefeito foi irresponsável, pois tinha que sair do gabinete e ir a Belo Horizonte e Brasília exigir
a abertura do anel rodoviário e o município economizado trinta e cinco mil reais; que a alimentação não chegou porque
uma licitação demora cerca de quarenta e cinco dias, devendo o prefeito anterior ter deixado as prateleiras cheias
para quando os alunos retornassem; sobre as quadras disse que não as criticou mas a prioridade tem que ser o interior
das escolas; disse que a Secretaria do Bem Estar Social possuía setenta e oito contratados e não havia um
funcionário para enviar os cadastros do Bolsa-Família; que Célio proposta que auxiliava os pobres na taxa de
iluminação pública, mas que Martim autorizou a derrubada do veto e que uma das metas será a de reduzir ou acabar
com a taxa de iluminação pública. O vereador Pedro do Vale disse que o prefeito Célio teve que arrumar a ponte quinze
dias antes da festa das rosas, não podendo ficar esperando governo estadual ou federal; sobre a merenda disse que
no dia doze de dezembro terminou o ano letivo e não poderiam ficar alimentos sessenta dias estocados em uma escola;
disse que alimento é prioridade e não necessita de licitação em quarenta e cinco dias, este prazo refere-se a
equipamentos e materiais. O vereador José Higino disse que arrumar a ponte quinze dias antes da exposição comprova
que o prefeito Célio foi irresponsável pois ele sabia da situação dois anos antes, e também relatório do DER
constatando o estado calamitoso da ponte. SEGUNDA PARTE – ORDEM DO DIA
HORÁRIO:
20:50 h - a) PRIMEIRA DISCUSSÃO E VOTAÇÃO – PROJETO DE RESOLUÇÃO - 1) Projeto de Resolução Nº
005/99 - Autoriza o Presidente da Câmara, ouvida a Mesa a contratar advogados especializados e indicados pelos
vereadores, em defesa de processos oriundos do exercício do Vereador ou da Mesa da Câmara, e que já não exerçam
tais funções e dá outras providências- Autoria do Vereador José Higino (anexo parecer da Procuradoria) –vistas ao
vereador Pastor Johnson. O secretário efetuou a chamada final onde foi registrada apenas a ausência do vereador
Jair da Fonseca Pinto. Foi encerrada a sessão às vinte horas e cinqüenta e oito minutos. Eu, Horácio Antonio Amorim
Barbosa, redator de atas em exercício, lavro a presente que após lida e aprovada será assinada pelo Presidente e
pelo Secretário. Vereador Amarílio Augusto de Andrade – Presidente. Vereador Johnson de Oliveira Marçal –
Secretário
Resumo da Ata 017/05 - 003ª-Sessão Ordinária -22/02/2005-Primeiro Período - Primeiro Ano da Legislatura.
Presidente: Vereador Amarílio Augusto de Andrade - 1º Secretário: Johnson Oliveira Marçal - Vereadores presentes:
conforme registro em livro próprio.
1- PRIMEIRA PARTE – EXPEDIENTE
- HORÁRIO: 19:21h. I - Leitura e discussão da ata nº 107/
04 – aprovada. II –Leitura de correspondências e comunicações: Ministério da Saúde–Secretaria Executiva Fundo
Nacional de Saúde comunicando envio de repasses financeiros. O presidente, por solicitação do vereador Pastor
Johnson, convidou os Pastores Tarcísio e Wilson para participarem da Mesa. Em seguida o secretario leu a portaria
nº 044/2005, de 01/02/2005, que nomeia comissão especial com a finalidade de tratar de reforma administrativa da
Câmara Municipal. O vereador José Higino disse que a Câmara precisa de uma reforma administrativa, mas discordou
da presença de servidores na comissão, porque estes estariam legislando em causa própria; fez apelo ao presidente
para que desse à comissão um prazo para terminar os trabalhos e apresentar proposição; sugeriu que aumentassem
para quatro o número de vereadores na comissão com os servidores dariam assessoria técnica. III – Apresentação
de Proposições - Vereador João Filardi: remoção de poste na Rua Santos Dumont; estacionamento privativo para
carga e descarga na Rua Fuad Kirilos nº 18. O vereador solicitou que fosse encaminhado à promotoria cópia de ata
onde ele e o vereador João da Semente tomaram posse no conselho do Fundef.
Vereador Pastor Johnson: oferta das Igrejas Batista e do Evangelho Quadrangular colocando à disposição da
comunidade de Pinheiro Grosso as dependências das citadas igrejas, até que a escola seja recuperada. Projeto
Protocolado na Casa: Projeto de Emenda Constitucional nº 001/05 – Dá nova redação ao Parágrafo Único do art.
38 da Lei Orgânica Municipal – autoria de vários Vereadores. SEGUNDA PARTE – ORDEM DO DIA
HORÁRIO:
19:57 h a) PRIMEIRA DISCUSSÃO E VOTAÇÃO – PROJETO DE LEI
1) Projeto de Lei nº 002/05 – Revoga os artigos 2º, 3º e 4º da Lei nº 3782 de 13 de novembro de 2003 – autoria do
Executivo . O vereador Pastor Johnson disse ser o primeiro pastor a legislar na cidade e que jamais votaria contra
o projeto desde que o mesmo fosse elaborado dentro da lei, principalmente a lei orgânica municipal; que na época
existiam quatro feriados e ouvindo o conselho de pastores e o CDL percebeu que a bíblia poderia ser homenageada
em dia municipal sem que houvesse feriado e assim foi entendido pelo senhor prefeito ao revogar parte da lei; O
vereador José Higino disse que as idéias do vereador Pastor Johnson concordavam com as dele e do prefeito; que
o dia da bíblia comemora-se todos os dias, na hora das orações.O vereador Pastor Jonhson disse que qualquer
segmento religioso que possua um livro poderá reivindicar um feriado. O vereador José Higino criticou os artigos 2º
e 3º do projeto; em seguida leu a mensagem enviada pelo prefeito e disse que o objetivo do veto não é acabar com
o dia da bíblia, tendo o prefeito o intuito apenas de acabar com o feriado; solicitou o apoio dos demais edis. O vereador
Pedro do Vale manifestou-se favorável ao veto devido ao prejuízo econômico para o comércio; O vereador João Bosco
disse que o prefeito está preocupado com o desenvolvimento econômico da cidade, e os empresários não agüentam
mais tanto feriado, e ao revogar o artigo segundo, a situação fica sanada. O vereador Flávio Maluf disse que um país
só cresce através de trabalho, e que outros feriados municipais deviam ser repensados, visando diminuí-los. O
vereador João Bosco disse que estará protocolizando projeto de resolução reduzindo as férias dos vereadores de
Barbacena. O vereador José Higino disse que elaborou matéria semelhante. Colocado em votação o projeto de lei
nº 002/05 foi aprovado por unanimidade. b) PRIMEIRA DISCUSSÃO E VOTAÇÃO – PROJETO DE RESOLUÇÃO
- 1) Projeto de Resolução Nº 005/99 - Autoriza o Presidente da Câmara, ouvida a Mesa a contratar advogados
especializados e indicados pelos vereadores, em defesa de processos oriundos do exercício do Vereador ou da Mesa
da Câmara, e que já não exerçam tais funções e dá outras providências- autoria do vereador José Higino. O presidente
solicitou ao Vereador Higino uma posição sobre indagação feita anteriormente acerca da conveniência de enviar a
matéria para consulta ao IBAM e ao Grupo SIM . O vereador José Higino disse que o presidente havia se manifestado
a respeito afirmando que não contrataria os advogados; disse que sua posição era diferente, se assumisse a
presidência faria as contratações e solicitou ao presidente que deixasse o projeto tramitar, pois o mesmo se encontra
na Casa desde 1999. O presidente disse que não contrataria devido à consultoria qualificada do Grupo SIM. O vereador
João Bosco disse que a aprovação do projeto é importante, pois fornece subsídio inclusive para contratar o Grupo
SIM, evitando a contratação de advogados mais caros. O vereador José Higino disse que o projeto pode dar subsídios
para a contratação do Grupo SIM, pois se o Tribunal contesta a notória especialização da empresa, a aprovação
poderia amparar a decisão do presidente. O Vereador Pedro do Vale disse ser favorável, pois o projeto é autorizativo;
que a responsabilidade é da presidência pois o texto refere-se exclusivamente à defesa de questões oriundas da
vereança. O vereador Sebastião Alvim disse que é favorável pelas razões alegadas pelo vereador Pedro do Vale; que
dentro da autorização, se possível, em casos extremos, quando o Grupo SIM não tiver capacidade de defender o
vereador acusado, uma comissão em conjunto com a Mesa, contrataria o advogado. O presidente disse que a parte
onde se lê que “o vereador fará indicação ao Presidente da Câmara do profissional que deseja contratar”, o
preocupava, pois a Câmara para fazer contrato tem uma série de exigências. O vereador José Higino disse que o
presidente tem que agir dentro do bom senso. O presidente informou que eram vinte horas e quarenta e nove minutos
estando encerrado o tempo de discussão e votação de projetos. O vereador José Higino disse que gostaria de criticar,
gozar e rir do pseudo jornalista, Senhor José Antonio Lopes, que foi funcionário da Câmara, aparecendo no emprego
apenas para depositar o paletó em uma cadeira e ir para o Jardim Municipal bater papo, que gosta de aparecer tendo
a audácia de criticar o prefeito, alegando aumento de despesas, porque o prefeito teria aberto um escritório de
representação de Barbacena em Belo Horizonte; disse que José Antonio deixou de se informar que é um escritório
cedido gratuitamente ao governo municipal para facilitar a tramitação de papéis visando buscar recursos para o
município. Continuando Higino disse que traria maiores dados para informar aos edis sobre o escritório; disse que
José Antonio defendeu no ano passado uma administração falida, e está vendo que a atual, em dois meses, está
começando a mudar os destinos da cidade; que a verdade deve ser buscada antes de injuriar ou caluniar; disse que
o jornalista afirmou existirem processos contra dois vereadores, mas devia existir processo contra ele, embora
acredite que o prefeito não irá se preocupar com pessoa tão insignificante; disse que é necessário compromisso com
a verdade, pois muitas pessoas já foram achincalhadas por jornalismo irresponsável e jamais conseguiram recuperar
sua imagem e citou exemplos de seu conhecimento; disse que o pseudo jornalista tem grandes asas protetoras e
solicitou que se consignasse moção de protesto pela atitude do senhor José Antônio Lopes de achincalhar as
pessoas. Nada mais havendo a tratar foi encerrada a sessão às vinte e uma horas e cinco minutos. Eu, Horácio
Antonio Amorim Barbosa, redator de atas em exercício, lavro a presente que após lida e aprovada será assinada
pelo Presidente e pelo Secretário. Vereador Amarílio Augusto de Andrade – Presidente. Vereador Johnson Oliveira
Marçal – Secretário
Publique-se na forma da lei
José Augusto de Oliveira Penna Naves
Secretário de Governo, Coordenação Política e Gestão Estratégica
.................................................................................................................................................................................................
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03 de Outubro de 2005 - Ano XIII - Nº 259 - 032/2005

Mutirão da Cardiologia na
Praça dos Andradas
Q SÉRGIO MONTEIRO

Centenas de pessoas passaram pela Praça dos Andradas
no sábado, dia 1º, quando
estava sendo realizado o Mutirão da Cardiologia, evento
organizado pelo Governo
Municipal de Barbacena, através do Departamento Municipal de Saúde Pública
(Demasp).
Durante todo o dia, havia
na praça uma equipe do
Demasp, acompanhada por um
médico cardiologista e por
acadêmicos dos cursos de
Enfermagem, Educação Física
e Nutrição da Unipac. As
pessoas que passaram pelo
local receberam panfletos com
informações para manter uma
vida mais saudável e podiam
ainda, medir a altura, pesar e
aferir a pressão arterial.
Em todos os estandes
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montados, havia sempre um
profissional ou um acadêmico
de cada área envolvida e as
informações repassadas giravam em torno de cuidados
essenciais para uma boa saúde,
como a priorização de uma
alimentação saudável, a
importância das atividades
físicas e o combate ao tabagismo.
Tanto os serviços prestados
quanto as informações divulgadas serviram para alertar a
população sobre a importância
de manter hábitos saudáveis e
de se ter uma preocupação
especial com o corpo humano.
“Nem todo mundo toma os
devidos cuidados com a saúde
e esta é uma forma de nos
olharmos com mais cuidado”,
afirmou Maria Hilda Mendes
Filardi, moradora do bairro
São José.

